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1. Inleiding 
 
Het Natuurbeheerplan Zeeland is het provinciale beleidskader voor ontwikkeling en beheer 
van natuurgebieden en agrarische beheergebieden van het Natuurnetwerk Zeeland en voor 
het agrarisch natuur- en landschapsbeheer van leefgebieden buiten het Natuurnetwerk 
Zeeland. Het Natuurbeheerplan Zeeland is een nadere uitwerking van de Natuurvisie 
Zeeland 2017-2022 en de Omgevingsvisie Zeeland 2021. De natuurgebieden en agrarische 
beheergebieden van het Natuurnetwerk Zeeland zijn in de Omgevingsverordening Zeeland 
2018 planologisch begrensd en beschermd. Voor de wezenlijke kenmerken en waarden van 
deze gebieden geldt de beheertypenkaart van het Natuurbeheerplan Zeeland. Met het oog 
op de subsidieverlening voor natuur- en landschapsbeheer via het Subsidiestelsel Natuur en 
Landschap (SNL), wordt het Natuurbeheerplan Zeeland jaarlijks geactualiseerd. Daarbij 
worden ook verzoeken van eigenaren en beheerders behandeld.  
 
Op 31 maart 2015 hebben Gedeputeerde Staten het thans geldende Natuurbeheerplan 
Zeeland 2016 vastgesteld (besluit nr 15004486). Dat Natuurbeheerplan is geënt op het 
Subsidiestelsel Natuur en Landschap en op het decentralisatieakkoord natuur uit 2013. 
Sindsdien zijn de volgende gedeeltelijke planwijzigingen doorgevoerd: 
Planwijziging 2015 (GS 22 september 2015, nr 15013315); 
Kleine planwijziging agrarische leefgebieden 2016 (GS 29 maart 2016 nr 16005177); 
Planwijziging natuurgebieden 2016 (GS 20 september 2016, nr 16013475); 
Planwijziging agrarische leefgebieden 2017 (GS 11 april 2017, nr 17006678); 
Planwijziging natuurgebieden 2017 (GS 19 september 2017, nr 17019352),  
Planwijziging 2018 (GS 25 september 2018, nr 18922719), 
Planwijziging 2019 (GS 24 september 2019, nr 19424442), 
Aanvulling 2019 (GS van 21 april 2020, nr 20013041), 
Planwijziging 2020 (GS van 22 september 2020, nr 20027714),  
Planwijziging 2021 (GS van 29 juni 2021, nr 64031), en 
Aanvulling 2021 beleidsregels SNL (GS van 28 september 2021, nr 64137). 
 
Op 5 juli 2022 hebben Gedeputeerde Staten de planwijziging 2022 vastgesteld.  
 
De planwijziging 2022 is op 27 september gewijzigd vastgesteld. Dit betrof een wijziging in 
de tabel 8 van paragraaf 4.5 van het Natuurbeheerplan Zeeland.  
 
Bij de voorbereidingen op de subsidieverlening SNL 2023 zijn voorts enkele afwijkingen in de 
beheertypenkaart geconstateerd voor de natuurgebieden Zuidkust Schouwen, 
Heggengebied Nisse, ’t Sloe, Oude vaart en Pereboomsgat. Deze afwijkingen dienen, met 
het oog op de subsidieverlening 2023, gecorrigeerd te worden. Daartoe dient deze correctie. 

http://www.zeeland.nl/digitaalarchief/ZEE1600375


 

2. Correctie beheertypen  
 
De correctie heeft betrekking op de beheertypenkaart, paragraaf 4.5  en in het bijzonder op 
de daarbij behorende kaartbijlage 5.1 van de planwijziging 2022. 
 
Onder punt 4.5a van de planwijziging is het beheertype van diverse percelen van 
Natuurmonumenten gewijzigd. De gewijzigde percelen staan vermeld op een overzichtskaart 
in bijlage 5.1 van de planwijziging. De gewijzigde percelen kunnen in detail worden bekeken 
op de Atlas van Zeeland op: 
https://kaarten.zeeland.nl/map/atlasvanzeeland 
 
De bijlage 5.1 bevat voor enkele percelen in de gebieden Zuidkust Schouwen, 
Heggengebied Nisse, ’t Sloe, Oude vaart en Pereboomsgat niet de juiste beheertypen.  
 
Natuurmonumenten heeft bij de planwijzigingen 2021 en 2022 wijzigingsverzoeken voor 
onder andere Zuidkust Schouwen, Heggengebied Nisse en ’t Sloe ingediend. Die zijn 
verwerkt en vastgesteld bij besluit GS op de planwijzigingen 2021 en 2022. Voor de 
genoemde gebieden is in de planwijziging 2022 iets misgegaan. Enkele wijzigingen uit 2021 
zijn (ongemerkt en onbedoeld) overschreven door wijzigingen in 2022. Daardoor staan voor 
deze gebieden nu verkeerde beheertypen op de kaart: 
Zuidkust Schouwen: Brak water N04.03 in plaats van Zilt grasland N12.04;  
Heggengebied: Kruiden- en faunarijke akker N12.05 in plaats van Kruiden- en faunarijk 
grasland N12.02; en 
’t Sloe: Zilt grasland N12.04 in plaats van N04.02 Zoet water  en N05.04 Moeras. 
 
Voor de Oude vaart is bij het verwerken van een verzoek een verkeerde kaartselectie 
gemaakt waardoor een beheertype-wijziging wel in de tekst maar niet op kaart van de 
planwijziging staat vermeld. 
 
Voor het Pereboomsgat zijn bij het bewerken van de begrenzing van een landschapselement 
voor twee vlakken niet de juiste beheertypen teruggeplaatst.  
 
Het betreft technische fouten die hersteld moeten worden. 
 
De afwijkingen hebben gevolgen voor de subsidieverlening SVNL in 2023. Een tijdige 
correctie moet voorkomen dat subsidie wordt verleend voor beheertypen die niet 
daadwerkelijk aanwezig zijn. 
 
In de kaartbijlage bij deze correctie staan de betreffende gebieden met vermelding van de 
juiste beheertypen. 
 
De kaartbijlage 5.1 van de planwijziging 2022 wordt aldus voor deze gebieden gecorrigeerd. 

https://kaarten.zeeland.nl/map/atlasvanzeeland


 

3.  Kaartbijlagen 
 
3.1 Correctie beheertypen Zuidkust Schouwen 
 

 
 
 
3.2 Correctie beheertypen Heggengebied Nisse 
 

 



 

 

3.3 Correctie beheertypen ’t Sloe 
 

 
 
3.4 Correctie beheertypen Oude vaart 
 



3.5 Correctie beheertypen Pereboomsgat 

 


